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לא או  העגל  חטא  בגלל  מתו  ואביהוא  נדב  האם 

הנותרים  בניו  איתמר  ואל  אלעזר  ואל  אהרן  אל  משה  "וידבר 
שאף  מלמד  המיתה  מן  "הנותרים.  שם  רש"י  וכתב  יב).  י  (ויקרא  כו'" 
ובאהרן  כ)  (דברים ט  עון העגל, הוא שנאמר  נקנסה מיתה על  עליהם 
שנאמר  בנים  כילוי  אלא  השמדה  ואין  להשמידו,  מאד  ד'  התאנף 
מחצה  בטלה  משה  של  ותפלתו  ממעל.  פריו  ואשמיד  ט)  ב  (עמוס 
י ה).  (ויק"ר  שנאמר (דברים שם) ואתפלל גם בעד אהרן בעת ההיא" 
מתו  ואביהוא  שנדב  רש"י,  שהביא  המדרש  דברי  מפשטות  ומבואר 

העגל. בחטא  אהרן  חלקו של  בגלל 

בחטאו  "איש  טז)  כד  (דברים  כתיב  דהרי  זה  על  להקשת  ויש 
יומתו" דהיינו שבנו הגדול של האדם אינו נענש או מת בגלל החטאים 
על  נתפסים  להיות  יכולים  האדם  של  הקטנים  הבנים  ורק   - אביו  של 
בדברי  הביאור  מהו  וא"כ   - כז:)  סנהדרין  שם,  (רש"י  אביהם  חטאי 
בחטא  אביהם  של  חלקו  מכח  מתו  אהרן  שבני  האומר  הנ"ל,  המדרש 
נענשו  שהם  לומר  שייך  איך  א"כ  גדולים  היו  שהם  כיון  והרי  העגל 
ויקרא שם). יקר,  (ועי' מש"כ בזה הכלי  ומתו מכח החטא של אביהם 

דברי  את  מביא  ב)  י  (שם  בעצמו  רש"י  דהנה  לשאול,  יש  ועוד 
בעצמם,  חטאו  שהם  החטאים  בגלל  מתו  אהרן  שבני  האומר  המדרש 
נכנסו  שהם  משום  או  רבם  בפני  הלכה  הורו  שהם  משום  או  דהיינו 
(בפסוק  כך  אחר  רש"י  חזר  למה  וא"כ  יין,  שתויי  היו  כשהם  למקדש 
יב) להביא את דברי המדרש האומר שהם מתו בגלל חטאו של אהרן 
יהיו  לא  שהם  באופן  הללו  המדרשים  ב'  יתיישבו  איך   - העגל  בעון 

בזה). חכמים מש"כ  בשפתי  (ועי"ש  זה  על  זה  מחולקים 

עון  הי'  לא  שאם  לומר  "יש  לשונו  וזה  א)  (טז  האוה"ח  ומתרץ 
גרם  העגל]  חטא  [פי'  וזה  כו'  חסידיו  רגלי  שומר  ד'  הי'  [אז]  אביהם 
שלא נשמרו רגלי חסידיו ושגגו כו'. [והטעם שלא נשמרו רגלי חסידיו 
הוא בגלל] עון העגל, שזולתו לצד ש[הם] היו צדיקים גמורים הי' הדין 
שהם  לומר  אפשר  אי  [אבל  כו'.  יכשלו  לבל  נשמרים  שיהיו  מחייב 
יומתו  לא  בלבד שהרי]  בעונש מיתה מצד חטא העגל  ליענש  נתחייבו 

היו". גדולים  כי  אביהם  עון  על 

בעונש  נענשו  ואביהוא  שנדב  לומר  המדרש  כוונת  שאין  והיינו 
כוונת המדרש הוא שמכח  מיתה בגלל החטא של אביהם בעגל, אלא 
החופפת  העליונה  השמירה  מבניו  נמנעה  הכהן,  אהרן  של  העגל  עון 
מהם  שהוסרה  ולפי  החטא.  מן  לשומרם  ד'  חסידי  על  כלל  בדרך 
ועון  חטא  שום  באיזה  בשוגג  נכשלו  הם  לפיכך  הזאת  השמירה 

מיתה. בעונש  להיענש  נתחייב  הם  שמכוחו 

ולפיכך הביא רש"י את ב' המדרשים הנ"ל גם יחד, לפי שאין הם 
החטא  השתלשלות  את  להבין  בכדי  אדרבה,  אלא  זה  על  זה  חלוקים 
המדרשים  ב'  את  ולהבין  לדעת  צורך  יש  אהרן  בני  שתי  של  והעונש 
הללו. לפי שרק מצד חטא העגל הוסר מבני אהרן השמירה העליונה, 
מצד  הי'  שזה  הרי  מיתה  נתחייבו  הם  שבגללו  החטא  עצם  אמנם 
המדרש  דברי  את  רש"י  הביא  ולפיכך  נכשלו.  הם  שבו  החטא  מעשה 
את  רש"י  הביא  וגם  אהרן,  של  העגל  חטא  מצד  מתו  שהם  האומר 
דברי המדרש האומר שהם מתו בגלל חטאם - שהם הורו הלכה בפני 

יין. שתויי  היו  כשהם  למקדש  נכנסו  שהם  או  רבם 

נאמר  למה  לשאול,  יש  האוה"ח,  של  הזה  הביאור  לפי  אמנם 
לבטל  הועילה  רק  משה  של  שתפלתו  רש"י)  (שהביא  הנ"ל  במדרש 
נדב  של  המיתה  שעצם  הרי  האוה"ח  דברי  לפי  והרי  הגזירה.  חצי  את 
החטא  מצד  אלא  בעגל  אהרן  של  החטא  מצד  נבעה  לא  ואביהוא 
הועילה  משה  של  שתפלתו  לומר  יש  זה  לפי  כן  ואם  שלהם.  הפרטי 
המיתה  גזירת  לגמרי  נתבטלה  משה  של  תפלתו  שמכח  כיון  לגמרי 
מטעם  הוא  ואביהוא  נדב  מתו  שלבסוף  והסיבה  אהרן.  בני  "כל"  מעל 
של  חטאו  בגלל  ולא  בו  נכשלו  שהם  הפרטי  החטא  מצד  דהיינו  אחר 

בעגל. אהרן 

ולכן באמת כותב האוה"ח שאין הכי נמי, דהיינו שבוודאי תפלתו 
שהיו  האוה"ח  ומבאר  המיתה.  מן  לגמרי  להצילם  הועילה  משה  של 
גזירת  נגזרה  בעגל  אהרן  של  חטאו  בגלל  א-  נפרדים,  ענינים  ב'  כאן 
היו  שהם  כיון  זו  גזירה  צ"ב  [וקצת  אהרן  של  בניו  "כל"  על  מיתה 
לגמרי  נתבטלה  זו  וגזירה  יומתו בחטא אביהם].  גדולים א"כ למה הם 
הוסרה  בעגל  אהרן  של  חטאו  בגלל  ב-  משה.  של  תפלתו  ידי  על 
שום  באיזה  ואביהוא  נדב  נכשלו  ולכך  בניו  מעל  העליונה  השמירה 

מיתה. עונש  עליהם  נגזר  ועי"ז  ועון  חטא 

העגל  חטא  באמצעות  אהרן  בני  מיתת  נגרם  סוף  כל  שסוף  ולפי 
זה הוסר מהם השמירה העליונה, לפיכך אומר המדרש  כי רק בגלל   -
בניו של אהרן  כיון שלמעשה  שתפלתו של משה רק הועילה למחצה 

בעגל. אהרן  חטאו של  ידי  על  בעקיפין  מתו 

"כל"  מעל  השמירה  הוסרה  העגל  חטא  בגלל  אם  לשאול,  [ויש 
נכשלו  ולא  בחטא  נכשלו  ואביהוא  נדב  רק  למה  א"כ  אהרן  של  בניו 

ואיתמר. אלעזר  גם 

מה  שהרי  אהרן  בני  מכל  הוסרה  שהשמירה  באוה"ח  משמע  [כן 
כלל  לזה  ענין  אינו  למחצה  הועילה  משה  של  שתפלתו  חז"ל  שאמרו 
רק  שהשמירה  מבואר  הזה  שבמדרש  לומר  א"א  ולכן  שנתבאר.  וכמו 

מכולם. ולא  אהרן  בני  מב'  הוסרה 

כו'  בזולתם.  כו'  קשה  לא  "גם  האוה"ח  שממש"כ  אציין  אולם 
ואיתמר  מבואר שהי' שייך לאלעזר  ואהרן"  כו' משא"כ משה  זה  וכפי 
ואביהוא  נדב  לענין  ורק  אהרן  של  העגל  עון  מבלי  גם  בחטא  להכשל 
מהם  שהוסר  זה  מצד  ורק  אך  נבע  שחטאם  האוה"ח  שכותב  הוא 

ואכמ"ל]. ודו"ק  בעגל.  אהרן  חטאו של  בגלל  השמירה 

א) שכיון שנדב  טז  ג,  י  א,  (י  כמוש"כ האוה"ח  הוא  בזה  הביאור 
ואביהוא היו גדולים יותר מאלעזר ואיתמר לפיכך ביום חנוכת המשכן, 
של  הענין  להתקיים  יכול  הי'  ידם  על  שרק  כיון  בחטא  נכשלו  הם  רק 
קידוש  "וסיבת  האוה"ח  מש"כ  וע"ע  היטיב.  ודו"ק  אקדש".  "בקרובי 

ואכמ"ל]. כו'"  הבית 

הכיפורים  יום  עבודת  לאהרן  נאמרה  למה 
בניו מיתת שתי  לאחר  רק 

הנה יש לשאול למה צוה ד' את אהרן על עבודת יוה"כ רק לאחר 
מיתת שתי בניו. ומבאר האוה"ח שהטעם לזה הוא משום שרק לאחר 
העבודה  את  לעשות  ומוכשר  ראוי  אהרן  נעשה  אהרן,  בני  שני  מיתת 

הכיפורים. יום  של  הגדולה 



על  השכינה  שירדה  לאחר  שאפילו  א)  (טז  האוה"ח  ומסביר 
המשכן,  חנוכת  ביום   - הכהן  אהרן  של  עבודתו  באמצעות  המזבח 
קיים  הי'  עדיין  מ"מ  העגל,  עון  לו  שנמחל  זה  ידי  על  אהרן  ונתבשר 

בעגל. הכהן  אהרן  החטא שחטא  "רושם" של  שום  איזה 

נדב  על  מסויימת  שליטה  הדין  למדת  ניתנה  הזה  הרושם  ומכח 
באופן  החופפת  העליונה  השמירה  מהם  שהוסרה  דהיינו  ואביהוא 
השמירה  מהם  שהוסר  ולפי  החטא.  מן  לשומרם  ד'  חסידי  על  תמידי 
ההוא  החטא  ובגלל  חטא,  שום  באיזה  ושגגו  נכשלו  הם  לפיכך  הזאת 
נדב  "האם  של  בקטע  [ועיין  מיתה.  בעונש  להיענש  עליהם  נגזר 
דברי  באריכות  נתבאר  שם  לא",  או  העגל  חטא  בגלל  מתו  ואביהוא 

הללו]. האוה"ח 

של  הזה  הרושם  לגמרי  נמחה  אהרן  בני  מיתת  ובאמצעות 
העבודה  את  לעשות  הכהן  אהרן  הוכשר  ועי"ז  בעגל  אהרן  של  חטאו 
של יום הכיפורים. ולפיכך לא צוה ד' לאהרן את כל הענין של עבודת 
מיתתם  ידי  על  שרק  כיון  בניו  שתי  שמתו  לאחר  עד  הכיפורים  יום 

הכיפורים. יום  בעבודת  ולפנים  לפני  להכנס  ראוי  אהרן  נעשה 

יכול  אינו  השנה  במשך  לקה“ק  שנכנס  כה"ג 
לזה מועיל תשובה  האם   - ביוה"כ  לשם  להכנס 

אל  עת  בכל  יבא  ואל  אחיך  אהרן  אל  דבר  משה  אל  ד'  "ויאמר 
"בזאת  ופרש"י  ב).  (טז  כו'"  הקדש  אל  אהרן  יבא  בזאת  כו'.  הקדש 
ביוה"כ כמו שמפורש בסוף  כי אם  זו לא בכל עת  ואף  וגו'.  יבא אהרן 

לחדש". בעשור  השביעי  בחדש  כט)  (פסוק  הפרשה 

הקדשים  קודש  לתוך  נכנס  גדול  הכהן  אם  לשאול,  יש  והנה 
לתוך  מלהכנס  זה  ידי  על  נפסל  הוא  האם  השנה  ימות  שאר  במשך 

הכיפורים. ביום  הקדשים  קודש 

נכנס  גדול  שהכהן  הדבר  אירע  שאם  כותב  ב)  (טז  האוה"ח  והנה 
ידי  על  נפסל  הוא  אז  השנה  ימות  שאר  במשך  הקדשים  קודש  לתוך 
מדברי  ומשמע  הכיפורים.  ביום  הקדשים  קודש  לתוך  מלהכנס  זה 
יכול  אינו  שוב  מ"מ  בשוגג  לשם  נכנס  רק  הוא  אם  שאפילו  האוה"ח 

ביוה"כ. הקדשים  לקודש  להכנס 

קודם  עת"  בכל  יבא  "ואל  שהקדים  "וטעם  האוה"ח  לשון  וזה 
יזכה  אז  עת  בכל  יבוא  לא  אם  [שרק]  לומר  בשנה,  ביאתו אחת  מצות 
[אז  אחר  בעת  יבוא  אם  ו[אולם]  מצוך,  אנכי  אשר  ההיא  בעת  לבוא 

הרשיון". בעת  אפילו  עת  בכל  יבוא  לא  שוב] 

את  לומר  הקדימה  שהתורה  לזה,  שהטעם  באוה"ח  ומבואר 
התורה  שצוותה  לפני  הקדש"  אל  עת  בכל  יבא  "ואל  של  האזהרה 
קיומו  ידי  על  הוא משום, שרק  ביוה"כ,  לקה“ק  להכנס  גדל  הכהן  את 
דהיינו  הכיפורים  ביום  לקה“ק  להכנס  לכה"ג  הותר  זו,  אזהרה  של 
יקיים את  הוא  ביוה"כ אם  לקה"ק  להכנס  לכה"ג  רק התירה  שהתורה 
קיים  לא  הוא  אם  אולם  הקדש".  אל  עת  בכל  יבא  "ואל  של  התנאי 
הקדשים  קודש  לתוך  להכנס  היתר  לו  אין  שוב  אז  הזה  התנאי  את 
מ"מ  בשוגג,  לקה"ק  נכנס  רק  הכה"ג  אם  אפילו  ולכן  הכיפורים.  ביום 
לא  הוא  סוף  כל  שסוף  כיון  ביוה"כ  לשם  להכנס  יכול  הוא  אין  שוב 

הקדש". אל  עת  בכל  יבא  "ואל  התנאי של  את  קיים 

נכנס  שהוא  זה  על  תשובה  עשה  שהכה"ג  באופן  לעיין  [ויש 

להכנס  לו  מותר  יהא  עי"ז  האם  השנה,  ימות  שאר  במשך  לקה"ק 
תשובה  עשה  שהכה"ג  באופן  רק  הוי  זו  ושאלה  לא.  או  ביוה"כ  לשם 
שלימה מאהבה כי עי"ז יש לומר שנעקר העון למפרע והוי כאילו הוא 
לא עשאו כלל, אבל באופן שהוא עשה רק תשובה מיראה אז בוודאי 
שלא נעקר החטא למפרע ולכן הוא עדיין פסול מלהכנס לקה"ק ביום 
הוא  וא"כ  למפרע  נעקר  לא  לקה"ק  כניסתו  שמעשה  כיון  הכיפורים 

הקדש"]. אל  עת  בכל  יבא  "ואל  התנאי של  את  קיים  לא 

הגשמיות המצוות  בעשיית  תהיו  קדושים 

"וידבר ד' אל משה לאמר. דבר אל כל עדת בנ"י ואמרת אליהם 
האוה"ח  ומבאר  א-ב).  (יט  אלקיכם"  ד'  אני  קדוש  כי  תהיו  קדשים 
בעשיית  הכרוכות  המצוות  עשיית  על  מדבר  שהפסוק  לומר  שיש 
- העלול להשפיע על האדם לרעה ולמשוך אותו אל  איזה דבר גשמי 
בשר  אכילת  שבת,  עונג  של  המצוות  כמו  הזה,  העולם  תענוגי  אהבת 
ושתיית ייו ביו"ט, ואכילת בשר קדשים בזמן הבית, ועוד כהנה וכהנה.

להמשך  האדם  עלול  הללו  המצוות  עשיית  שבאמצעות  ולפי 
שבו  והראוי  הנאות  האופן  את  התורה  לנו  מגלה  לפיכך  תאוותו  אחר 
הזאת  בצורה  הללו  המצוות  עשיית  ידי  ועל  הללו.  המצוות  את  נקיים 
עוה"ז  הבלי  אחר  נימשך  שלא  זה  רק  לא   - אז  לנו,  אומרת  שהתורה 
עלינו  ד'  ישפיע   - אדרבא  אלא  הללו  הגשמיות  המצוות  באמצעות 
ונזכה להתקדש אפילו באמצעות עשיית המצוות  את קדושתו יתברך 

הגשמיות.

ומסביר האוה"ח שהצורה שבו יקפיד האדם לעשות ולקיים את 
ולהשלים  הגשם  לתאות  הדבר  יעשה  "שלא  הוא,  הגשמיות  המצוות 
כמו  ובטהרה  בקדושה  הדבר  יעשה  אלא  דבר,  עשות  השואלו  החפץ 
האדם  בעשות  כן  ואם  כו'  בזרועו  תפילין  ומכניס  בציצית  שמתעטף 

עליו". שורה  הוי'  הנה שם  מצוה  לשם  דבר 

המצוות  את  לעשות  להשתדל  האדם  שצריך  מהאוה"ח  ומבואר 
בכוונתו  האדם  יערב  ולא  ד'.  צוהו  שכן  בגלל  ורק  אך  הללו  הגשמיות 
אלא  לחיכו  עריבה  הזאת  המצוה  שעשיית  בגלל  גם  כן  עושה  שהוא 
המצוה  את  עושה  הוא  אם   - ואז  מצוה.  לשם  ורק  אך  לעשותו  יכוון 
אכילת  או  היין  משתיית  נהנה  הוא  שלמעשה  אע"פ  הזה,  באופן 
לפי שבעשיית  זה.  ידי  על  לרעה  יושפע  לא  הוא  וכדומה, מ"מ  הבשר 
המצוה באופן הזה, ישרה ד' את שמו - שם הוי' על האדם, ועי"ז יהא 
יתברך  שמו  ידי  על  האדם  ויתקדש  רע  מכל  ומשומר  שמור  האדם 

ומקודש. הקדוש 

בעשיית  שאפילו  דהיינו  תהיו"  "קדשים  הפסוק  שאמר  וזהו 
לא  ועי"ז  ובטהרה  בקדושה  בעשייתם  תנהגו  הגשמיות  המצוות 
הגשמי  המעשה  מצד  תאוותכם  אחר  תמשכו  ולא  לרעה  תושפעו 
המצוה  עשיית  שבאמצעות  לפי  הללו.  המצוות  בעשיית  הכרוך 
האדם  ינצל  ובזה  האדם  על  יתברך  שמו  את  ד'  ישרה  בקדושה, 

הגשמיות. אחר  נמשך  מלהיות 

דהיינו  אלקיכם"  ד'  אני  קדוש  "כי  ואומר  הפסוק  ממשיך  ולכן 
זה  ידי  על  האדם  גם  יתקדש  לפיכך  קדוש,  הוא  יתברך  שד'  שכיון 
שד' ישרה את שמו הקדוש על האדם שמקיים את המצוות הגשמיות 

אכי"ר. רצוי'.  ובכוונה  הנאות  באופן  הללו 

יו"ל ע"י מכון פניני אור החיים לתיקונים והערות או לסייע בהפצת תורת האוה"ח הק',
peninei.ohrhachaim@gmail.com  :נא לפנות למייל

הגליון הזה מוקדש לרפו"ש בריינא זלאטא בת דינה תחי'                 הגליון הזה נתנדב לע"נ מאיר ראובן בן טוביה הלוי ז"ל


